
 

  

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional 

Nosso enfoque de Gestão Estratégica de Pessoas está diretamente 
relacionado com o Planejamento Estratégico e a Organização Geral da 
empresa. Estamos convencidos, com base em nossa experiência e em 
inúmeros projetos de sucesso, que é necessário integrar os vários sistemas 
de Gestão de Pessoas ao contexto mais amplo de Gestão Estratégica da 
Empresa. 

 

Conheça as 
nossas soluções 
em Gestão 
Estratégica de 
Pessoas e 
Desenvolvimento 
Organizacional 

O mundo globalizado está 

fazendo com que as empresas 

tenham que se reinventar a 

cada instante para poder 

superar seus concorrentes. E 

para efetuar mudanças e 

transformações, o fator 

humano é decisivo. Desse 

modo, a Gestão de Pessoas 

torna-se uma das atividades 

mais críticas para o sucesso de 

sua empresa, uma vez que 

demanda alto grau de 

profissionalização de pessoas e 

de processos para poder trazer 

os resultados que a 

Presidência e Diretoria exigem 

e que os negócios demandam.  

 

 



 

 

 

 

A CONSULTORIA 
. 
A KEYS CONSULTING foi criada 
por profissionais de Recursos 
Humanos e Desenvolvimento 
Organizacional, com carreiras 
desenvolvidas em consultorias e 
organizações multinacionais e 
nacionais de diversos portes e 
segmentos, onde acumularam 
experiências necessárias para, a 
partir de modernos conceitos de 
Administração Empresarial, 
fornecendo soluções práticas no 
tocante à Gestão, Estratégias e 
Reorganização em Gestão de 
Pessoas. 

Atualmente, as necessidades em 
administrar o capital humano 
das empresas, de forma 
alinhada com negócios e 
objetivos estratégicos, exigem 
que as áreas de Recursos 
Humanos estejam estruturadas 
e trabalhando de acordo com as 
melhores práticas de mercado, 
de modo a atender os padrões 
internacionais e níveis de 
qualidade exigidos por seus 
clientes.  

Diante deste cenário, 
oferecemos um conjunto de 
soluções em para a Gestão de 
Pessoas que envolvem serviços 
e produtos de elevado padrão 
técnico, com resultados 
positivos e significativos, 
complementados por postura e 
princípios profissionais que 
norteiam a ética, seriedade e 
busca de resultados para nossos 
clientes, proporcionando 
alternativas integradas e 
soluções específicas. 

 

www.keysrh.com.br 
eduardo.faria@keysrh.com.br 
Cel/Whatsapp:(11) 96558-7010 

 

Recrutamento e Seleção / Head Hunting 
Mais do que trabalhar posições estratégicas, assessoramos nossos clientes no melhor 
desenho organizacional e dos perfis de Executivos e Profissionais Seniores, para garantir 
melhor escolha de profissionais. Nossa metodologia envolve entendimento do negócio, 
concorrentes e mercado de atuação, cultura, ambiente e valores praticados na 
organização, de modo a definir, em conjunto com o cliente a estratégia de atuação. No 
processo, analisamos múltiplos fatores tais como: valores individuais e motivacionais, 
identificamos perfis comportamentais e de estilos de gestão além de identificação de 
projetos de carreira. 

Remuneração 
Remunerar adequadamente os executivos e profissionais de sua empresa não é tarefa 
fácil e possui um poderoso efeito sobre as pessoas. Podemos efetuar o correto 
balanceamento entre remuneração fixa e variável para gerar alcance de metas e 
resultados, promovendo o equilíbrio necessário entre o lucro, satisfação dos 
colaboradores e a perpetuação da empresa.  

Clima Organizacional 

O fator humano é o grande diferencial das empresas para vencer a competitividade. 
Estudamos e entendemos como o clima organizacional influencia e é influenciado pelo 
comportamento dos indivíduos na organização, no seu desempenho, motivação e 
satisfação no trabalho, efetuando pesquisa de clima e cultura, agregando plano de ação e 
proposições de melhorias.  

Alinhamento de Competências e Desempenho 

As competências fornecem o rumo para onde a administração quer que a empresa 
caminhe. Estamos capacitados para estabelecer, comunicar e acompanhar processos de 
desempenho de pessoas, alinhando a visão e objetivos da empresa, visando produzir 
grande impacto nos resultados.  
 

Assessment, Coaching e Treinamentos 

Para que na empresa possa desenvolver uma liderança autêntica e inspiradora, é 
necessário mapear e desenvolver pessoas, aprimorando as competências necessárias para 
obter o melhor de si próprias e de suas equipes.  

http://www.keysrh.com.br/

